
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach na Evanjelickom lýceu 

a Evanjelickej základnej škole
za školský rok 2007/2008

A) Základné identifikačné údaje o škole:

Názov školy: Evanjelické lýceum
Adresa školy: Vranovská 2, 851 02 Bratislava
Telefónne a faxové čísla: 02 63 83 84 88, 02 63 82 31 88, 02 52 96 73 89
Internetová a elektronická
adresa školy: www.evlyceum.sk, evlyceum@evlyceum.sk 
Zriaďovateľ školy: Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Nám. SNP 5
960 66 Zvolen

Vedúci zamestnanci
školy: Mgr. Ivan Pilek, riaditeľ školy

Mgr. Ján Juríček, zástupca riaditeľa 
Ing. Edita Prostredníková, zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Viera Pohoriljaková, zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Miriam Prášilová, duchovný správca

B) Počet žiakov školy

Stav k 15. septembru 2007: Stav k 31. augustu 2008:
EZŠ:
1. ročník 27 27
2. ročník 20 21
3. ročník 27 28
4. ročník 26 26
5. ročník  0  0
6. ročník  0  0
7. ročník  0  0
8. ročník 10 10

Spolu           110           112

Evanjelické lýceum:
Osemročné gymnázium:
Príma 48 49
Sekunda 46 45
Tercia 33 33
Kvarta 33 33
Kvinta 19 20
Sexta 13 12
Septima 17 17
Oktáva 20 20

Spolu             229           229
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Bilingválne štúdium:
1. ročník 72 72
2. ročník 70 68
3. ročník 68 68
4. ročník 73 73
5. ročník 67 67

Spolu            350           348

C) Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ 

Do  1.  ročníka  ZŠ  bolo  zapísaných  30  žiakov.  Po  odkladoch  a iných  dôvodoch 
nastúpilo v školskom roku 2008/2009 do 1. ročníka 24 žiakov.

D) Počet prijatých žiakov do 1. ročníka bilingválneho gymnázia a osemročného 
gymnázia

Do  1.  ročníka  bilingválnej  sekcie  Evanjelického  lýcea  bolo  prihlásených  128 
študentov.  Prijímacích  skúšok  sa  zúčastnilo  126  študentov,  2  študenti  neprišli  bez 
ospravedlnenia.  Úspešne  prijímacie  skúšky  absolvovalo  98  študentov,  prijatých 
a zapísaných bolo 72 študentov.

Do prímy osemročného gymnázia bolo prihlásených 44 žiakov. Prijímacích pohovorov 
sa zúčastnilo 41 žiakov, traja žiaci neprišli na prijímacie pohovory. Všetci žiaci, ktorí sa 
zúčastnili prijímacích pohovorov ich urobili úspešne a boli prijatí a zapísaní do prímy.

E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Priemery podľa jednotlivých tried v II. polroku:

Evanjelická základná škola

1. ročník - 1,00
2. ročník - 1,26
3. ročník - 1,11
4. ročník - 1,18
8. ročník - 2,31

Evanjelické lýceum:

Príma - 1,57
Sekunda - 1,51
Tercia - 1,78
Kvarta - 2,03
Kvinta - 2,38
Sexta - 2,23
Septima - 2,26
Oktáva - 2,26
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Bilingválne štúdium:

1. ročník - 1,80
2. ročník - 1,47
3. ročník - 1,57
4. ročník - 1,41
5. ročník - 1,47

Priemery podľa predmetov a ročníkov:

Evanjelické lýceum:

Anglický jazyk: Biológia: Dejepis: Ev. náboženstvo: Fyzika:
Príma: 1,89 1,53 1,74 1,02 -
Sekunda: 1,84 1,43 1,61 1,00 1,69
Tercia: 1,91 1,63 1,91 1,31 1,89
Kvarta: 1,88 1,97 2,00 1,18 2,21
Kvinta: 2,11 2,53 2,63 1,21 3,05
Sexta: 2,55 2,64 2,27 1,67 2,00
Septima: 2,67 2,17 2,43 1,57 1,83
Oktáva: 2,70 - - 1,15 -
1. ročník 2,25 1,54 - 1,00 1,79
2. ročník 1,75 - 1,46 1,03 1,31
3. ročník 1,83 1,70 1,27 1,01 1,58
4. ročník 1,27 1,56 1,23 1,03 1,94
5. ročník 1,57 1,49 - 1,24 1,43

Geografia: Chémia: Informatika: Konverzácia AJ:
Príma: 1,53 - - 1,51
Sekunda: 1,64 - - 1,49
Tercia: 1,59 2,03 - -
Kvarta: 2,06 2,46 - -
Kvinta: 2,56 2,42 - -
Sexta: - 2,09 1,36 -
Septima: 2,83 2,17 - 2,56
Oktáva: 1,70 - - 2,00
1. ročník: - 1,74 - -
2. ročník: 2,00 1,28 1,07 1,43
3. ročník: 1,71 1,30 - 1,52
4. ročník: - 1,38 - 1,23
5. ročník: 1,27 - - 1,37

Konver.NJ: Matematika: Náuka o spol.: Nemecký j.: Sem. z Bio.:
Príma: - 1,68 - - -
Sekunda: - 1,66 1,11 - -
Tercia: - 2,13 1,25 1,97 -
Kvarta: - 2,36 1,73 2,58 -
Kvinta: - 2,68 - 3,21 -
Sexta: - 3,27 2,33 2,64 -
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Septima: 3,00 3,08 2,21 2,85 -
Oktáva: 2,00 3,25 2,85 1,60 3,00
1. ročník: - 2,81 - - -
2. ročník: - 2,12 - 1,47 -
3. ročník: - 2,48 - 1,69 -
4. ročník: 2,00 2,23 1,37 1,43 1,68
5. ročník: 1,23 1,90 1,63 1,64 1,67

Sem.z Dej.: Sem.Dej.um.: Sem. z náb.: Sem.z geog.: Sem. z chém.:
Septima: 1,00 1,00 - - -
Oktáva: 1,67 2,00 - 3,00 2,00
4. ročník: 1,00 1,00 - - 1,10
5. ročník: 1,32 1,08 1,00 1,47 1,8

Sem. z inf.: Sem. z mat.: Sem. z NoS: Sem.zo SJ:
Septima: 1,00 3,50 - -
Oktáva: 1,00 3,73 3,00 2,83
4. ročník: 1,00 1,81 1,00 -
5. ročník: 1,00 1,90 1,54 1,43

Slov. jazyk: Správanie: Telesná v.:
Príma: 1,67 1,00 -
Sekunda: 1,62 1,00 -
Tercia: 2,03 1,16 -
Kvarta: 1,94 1,21 -
Kvinta: 2,42 1,00 1,32
Sexta: 2,67 1,00 1,00
Septima: 2,56 1,17 1,00
Oktáva: 3,05 1,10 1,00
1. ročník: 2,13 1,04 1,08
2. ročník: 1,68 1,00 1,02
3. ročník: 1,72 1,02 1,00
4. ročník: 1,38 1,02 1,00
5. ročník: 1,81 1,01 1,00

Externá časť maturitnej skúšky:

Anglický jazyk, úroveň A - 80,5  % percentil 73,7 
Anglický jazyk, úroveň B - 77,5  % percentil 74,9
Matematika, úroveň A - 73,3  % percentil 69,4
Matematika, úroveň B - 70,4  % percentil 70,4
Nemecký jazyk, úroveň A - 72,9  % percentil 47,6
Nemecký jazyk, úroveň B - 81,2  % percentil 91,4

F) Zoznam študijných odborov a učebných odborov

790 25 74 – gymnázium – 5 ročné bilingválne štúdium
790 25 73 - osemročné gymnázium - cudzie jazyky
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G) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

K 30. 6. 2008 bol počet všetkých zamestnancov školy 77, z toho bolo pedagogických 63 
a 14  nepedagogických  zamestnancov.  Kvalifikovaných  zamestnancov  bolo  60, 
nekvalifikovaných  3.  Okrem informatiky  sú  všetky  predmety  vyučované  kvalifikovanými 
pedagógmi.

H) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

Priebežné  vzdelávanie   -  kurzy  v rámci  Metodicko-pedagogického  centra  si  robí  30 
pedagogických pracovníkov. 

K 30.  6.  2008  si  2  vedúci  pracovníci  zvyšujú  kvalifikáciu,  1  pracovník  si  rozširuje 
kvalifikáciu,  1  pedagóg  pokračuje  v doktorandskom štúdiu,  na  1.  kvalifikačnú  skúšku  sa 
pripravovali  2  pedagógovia.  Na  štátnicu  z anglického  jazyka  sa  pripravoval  na  Štátnej 
jazykovej škole 3 pedagógovia. 

I) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Evanjelická základná škola a Evanjelické lýceum – Palisády:

Výsledky  práce  školy  boli  pravidelne  zviditeľňované  aj  účasťou  našich  žiakov  na 
množstve súťaží a olympiád vo všetkých oblastiach. Na mnohých z nich sme dosiahli výrazné 
úspechy.  K tomu  nepochybne  prispeli  svojou  každodennou  starostlivosťou  o nadaných 
a talentovaných  žiakov  pedagógovia  školy  okrem  iného  aj  zorganizovaním  množstva 
školských súťaží  a olympiád,  ktoré  po obsahovej  i organizačnej  stránke  boli  zvládnuté  na 
veľmi dobrej úrovni. Boli to napr. súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín, 
Pytagoriáda,  Matematická  olympiáda,  Olympiáda  v anglickom  jazyku,  Olympiáda 
v slovenskom  jazyku,  Geografická  olympiáda.  Študenti  a žiaci  reprezentovali  školu 
v okresnom kole Pytagoriády,  matematickej  olympiády,  fyzikálnej  olympiády,  geografickej 
olympiády, olympiády v anglickom jazyku, na krajskej súťaži v prednese náboženskej poézie 
a prózy  ...  A Slovo  bolo  u Boha,  na  speváckych,  výtvarných  a športových  súťažiach, 
v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku a biblickej olympiáde.

Už tradične sa organizuje súťaž ... A slovo bolo u Boha..., ktorej prikladáme vážny 
dôraz.  Karolína  Brenkusová  (uč.  Hodovalová)  obsadila  1.  miesto  v krajskom  kole 
(zopakovala  si ho z predchádzajúceho ročníka) a postúpila do celoštátneho kola. V súťaži 
Hviezdoslavov Kubín žiačka Flávia Csikiová (uč. Hodovalová) získala  3. miesto v krajskom 
kole,  čo znamená úspech v silnej  konkurencii  už tradičnej  recitačnej súťaže.  Vo výtvarnej 
súťaži Európa škole žiačky Katarína Červeňanská získala 1. miesto a Michaela Kubišová 3. 
miesto v krajskom kole.

Zásluhou p. Štullerovej sa  umiestnili žiaci  na týchto súťažiach: 
- Na krajskom kole recitačnej súťaže „..A Slovo bolo u Boha ...:“ žiačka kvinty Daniela 

Žáková obsadila 2. miesto v prednese prózy.
- Štúdio Basic vyhlásilo celoslovenskú literárnu súťaž pre žiakov na tému „ Keby som 

mal/  a čarovný  prútik“.  EL bolo  medzi  ocenenými  školami  za  zadanie  viacerých 
kvalitných  prác  a Kamila  Součková  získala  jednu  z cien  (neboli  rozlíšené  miesta, 
ocenených bolo cca 10 súťažiacich)
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- V marci sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín, ktoré malo veľmi dobrú 
úroveň. Flávia Csikyová postúpila do  krajského kola.

- Literárne práce žiakov sme zaslali na viacero súťaží, napr. Mladá slovenská poviedka, 
Múza 2008, Literárna Ilava

- Zuzana Prostredníková bola ocenená v celoslovenskej súťaži Európa v škole za svoju 
literárnu prácu.

Literárno – tvorivý krúžok aktívne pracoval. Deti vytvorili 2 čísla školského časopisu,2. 
číslo  bolo  sponzorované  Radou  rodičov  a p.  Grohoľom  a vyšlo  ako  plnofarebný  46 
stranový časopis  s príspevkami  žiakov celého EL.  Žiaci  8.  ročníka  sa  zúčastnili   pod 
vedením p. Hodovalovej jazykovo – literárnej prípravy   (pomerne úspešne) na prijímacie 
pohovory

Z najvýraznejších  úspechov  spomeniem  1.  miesto  Kamily  Součkovej 
v celoslovenskom  kole  olympiády  v anglickom  jazyku.  1.  miesto  žiaka  Matúša  Jurána 
a Laury  Pellerovej  v celoslovenskom  kole  Biblickej  olympiády,  1.  miesto  Karolíny 
Brenkusovej v krajskom kole recitačnej súťaže. .....a Slovo bolo u Boha, 1. miesto Dominiky 
Dojčanovej v okresnom kole anglickej olympiády, 1. miesto Tomáša Sklárša v okresnom kole 
geografickej  olympiády,  2.  miesto  Viktórie  Blaňárovej  v okresnom  kole  matematickej 
olympiády,  2.  miesto  Matúša  Jurana  v okresnom  kole  Pytagoriády,  1.  miesto  Kataríny 
Červenákovej vo výtvarnej časti súťaže obvodného kola Európa v škole, 1. miesto Zuzany 
Prostredníkovej  v literárnej časti  súťaže obvodného kola  súťaže Európa v škole,  2.  miesto 
Kataríny Danišovej v obvodnom kole súťaže Slávik Slovenska. Umiestnenie  ďalších žiakov 
sú  prílohou  hodnotiacej  správy  a svedčia  nielen  o nadaní,  talente  a schopnostiach  našich 
žiakov,  ale  odráža  sa  v nich  aj  trpezlivá   a systematická  práca  pedagógov  našej  školy. 
Pozoruhodné  sú  aj  mnohé  úspechy  žiakov  v športových  súťažiach  i napriek  tomu,  že 
podmienky na vyučovanie telesnej výchovy sú dosť obmedzené. O to viac treba vyzdvihnúť 
trpezlivú a náročnú prácu Mgr. Jany Kovačikovej, učiteľky telesnej výchovy, ktorá žiakov 
priviedla k takým úspechom ako je 3. miesto volejbalového družstva dievčat v krajskom kole, 
1.  miesta  žiakov  Keveša  a Tardíkovej  v obvodnom  kole   v cezpoľnom  behu  i 1.  miesta 
družstiev chlapcov i dievčat , 1. miesto v obvodnom kole v stolnom  tenise dievčat, 1. miesto 
v obvodnom  kole  vo  volejbale  dievčat,   1.  miesto  Tardíkovej,  Legényovej,  Viciana, 
Adameovej i družstva dievčat v obvodnom kole v ľahkej atletike.

Všetky tieto podujatia organizované školou ako aj účasť našich žiakov na súťažiach 
boli okrem iného aj naším konkrétnym vkladom v prevencii drogových závislostí. Práve tieto 
podujatia  sú  najlepším  prostriedkom  na  rozvoj  pozitívnych  záujmov  našich  žiakov 
a študentov a tým aj  prostriedkom na aktívne  odbúravanie  negatívnych vplyvov na mladú 
generáciu. Okrem toho žiaci 1. stupňa absolvovali  výchovný koncert Pesničky o svete, ktorý 
ich svojimi piesňami i sprievodným slovom upriamil na správne životné hodnoty. Úspešne 
reprezentovali školu aj žiaci 3. ročníka pod vedením triednej učiteľky Mgr. Páleníkovej, ktorí 
sa prihlásili do súťaže Supertrieda a obsadili v celoštátnom kole 2. miesto. Okrem toho už 
druhý rok hrá celá trieda  na flaute a pod  názvom Flautoškola vystúpili v materskej škole pre 
postihnuté deti, v Misijnom dome v Petržalke, v televízii Markíza, na onkologickom oddelení 
nemocnice v Bojniciach i na Bohoslužbách. 

Počas celého školského roka sme venovali  pozornosť aj  dopravnej  výchove.  Popri 
získavaní  teoretických vedomostí  v rámci jednotlivých predmetov si  žiaci  mohli  prakticky 
precvičovať jednotlivé dopravné  situácie na dopravnom ihrisku. Všetci žiaci 1. stupňa a žiaci 
prímy A, B navštívili 2  krát dopravné ihrisko v Petržalke. 
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Program podpory zdravia a zdravého životného štýlu sme realizovali a prezentovali aj 
formou  projektov  na  hodinách  biológie,  anglického  jazyka  i náboženskej  výchovy.  Svoje 
vedomosti a invenciu preukázali aj žiačky Legényová z kvarty a Debrecká z tercie, ktoré na 
Onkologickom  seminári  predstavili  svoj  projekt  s názvom  Rakovina  krčka  maternice. 
Technicky a výtvarne na projekte spolupracoval aj Lukáš Písecký. Takéto akcie obohacujú 
žiakov nielen o nové poznatky, ale pomáhajú im aj získať sebadôveru a schopnosť vyjadrovať 
sa na verejnom fóre a obhajovať svoje myšlienky. 

V dňoch 21. až 25. mája  sa konal XIV. ročník medzinárodného tenisového turnaja 
telesne postihnutých športovcov  Slovakia Open,  na  ktorom sa už tradične zúčastňujú  naši 
žiaci  ako  zberači  loptičiek.  Organizátori  turnaja  vyslovili  na  záverečnom vyhodnotení  už 
tradične  maximálnu  spokojnosť  s prácou  žiakov  i dozorujúcich  pedagógov  a vyslovili  im 
poďakovanie za usilovnú a obetavú prácu v prospech turnaja, za slušné správanie a ochotné 
vystupovanie. Toto je najlepšia prezentácia školy na medzinárodnom poli. Je to aj zásluha p. 
prof.  Gregorovej,  ktorá  má  celú  organizáciu  žiakov  i pedagógov  už  niekoľko  rokov  na 
starosti.

.
Mravné aspekty medziľudských vzťahov sme rozvíjali v duchu výchovy v evanjelickej 

viere,  Dohovoru  o právach  dieťaťa,   Deklarácie  práv  dieťaťa  a ďalších  dokumentov. 
Myšlienky týchto dokumentov sa prelínali celým výchovno-vzdelávacím procesom. Osobitnú 
úlohu tu zohrali predovšetkým humanitné a výchovné predmety.

Veľký význam vo výchovnom pôsobení  na žiakov a študentov  mala aj  ich aktívna 
účasť na službách Božích, konaných pri významných príležitostiach cirkevného roka a školy. 
Aj pri týchto príležitostiach sme mali možnosť vidieť výsledky nášho výchovného pôsobenia. 
Pri  príležitosti  Bohoslužieb  vystúpili  s programom  žiaci  1.  a 3.  ročníka  pod  vedením 
vyučujúcich náboženskej výchovy.  

Spolupráca  s cirkevným  zborom  v Bratislave  sa  naďalej  prehlbuje,  vyučujúce 
náboženstva  pripravili  so  žiakmi  tretieho,  štvrtého  ročníka  a prímy  program  na  rodinné 
bohoslužby  v Malom kostole  na  Panenskej  ulici.  Našou  snahou  je  priviesť  do  kostola  aj 
rodičov, ktorí nie sú častými návštevníkmi evanjelických bohoslužieb. 

V júni sa konalo Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 – Spojení v Kristovi- spoločne 
v Európe, ktoré organizovala ECAV na Slovensku v spolupráci s Reformovanou kresťanskou 
cirkvou na Slovensku  a kresťanskými cirkvami z ďalších piatich krajín Európy. Stretnutie 
kresťanov Bratislava 2008 nadviazalo na tradíciu medzinárodných stretnutí, ktoré sa začali 
uskutočňovať po páde totalitných režimov v strednej Európe. V Bratislave bolo už siedme 
takého stretnutie.  Základné aktivity sa konali v cirkevných zboroch v Bratislave a blízkom 
okolí  ako aj v cirkevných zboroch pohraničných obcí Rakúska. Naša škola sa tiež aktívne 
zapojila  do  prípravy  sprievodných  podujatí  pre  deti  i ostatných  účastníkov  podujatia. 
V priestoroch budovy školy sa konali biblické hodiny   a v triedach sme pripravili  tvorivé 
dielne,  v ktorých  si  deti  pod  vedením  pedagógov  našej  školy  mohli   vyrobiť  rôzne 
upomienkové  darčeky.  V budove  školy  bola  aj  výstava  ocenených  výtvarných  prác   detí 
z cirkevných škôl a z cirkevných zborov zaslali do súťaže, ktorú pri tejto príležitosti vyhlásil 
Generálny biskupský úrad ECAV  na Slovensku. 

Evanjelické lýceum – Vranovská:

Žiaci,  učitelia  a zamestnanci  Evanjelického lýcea  a Evanjelickej  základnej  školy  sa 
pravidelne stretávali na spoločných bohoslužbách vo Veľkom chráme na Panenskej ulici pri 
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rôznych  príležitostiach  cirkevného  a školského  roka. Okrem  toho  sa  na  škole  konali 
pravidelné  stredajšie  bohoslužby,  tzv.  Chaple.  Liturgicky  a kázňovo  slúžili  Mgr.  Kristián 
Kostecký, Joshua Auchenbach, M. Div. a David Schick, M. Div. Chaple sa konajú tak, že sa 
strieda anglická liturgia a slovenská kázeň a opačne. 

Študenti  mali  možnosť  zapojiť  sa  do  práce  záujmových  krúžkov,  ktoré  na  škole 
pracovali.  V školskom  roku  2007/2008  sme  mali  nasledovné  krúžky:  debatný  krúžok, 
floorbal,  latinčina,  TOEFL príprava,  chémia  nápojov,  fitnes  pre  ženy,  šach,  informatika, 
strojopis, spevokol, volejbal.

Študenti EL sa aj tento rok zapojili do matematických súťaží MAKS a KLOKAN.
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo v decembri. Víťazka kategórie 

B Petra Vachunová sa zúčastnila okresného kola, kde skončila na 4. mieste.
Študenti  štvrtých  a piatych  ročníkov  sa  zúčastňovali  na  podujatiach  usporiadaných 

Gotheho  Inštitútom  –  predovšetkým  literárnych  večerov  a tematických  výstav  maliarov 
a grafikov so sprievodom Mgr. Suškovej. Študenti tretieho ročníka a sexty navštívili Viedeň.

V rámci  predmetu  Dejepis  a Náuka  o spoločnosti  sa  2  študenti  5.A a 5.B  triedy 
zúčastnili SOČ. Zuzana Botíková z 5.A s prácou „Fenomén Baťa v kontexte rozvíjajúceho sa 
hospodárstva  Československa“  sa  umiestnila  v krajskom kole  na  1.  mieste  a postúpila  do 
celoslovenského kola. Z 5.B to bol Juraj Vedej s prácou „ Nebo nad západným frontom 
v druhej  svetovej vojne“.  Študenti  4.  ročníkov pracovali  na projekte „Zabudnuté príbehy“ 
v rámci aktivít občianskeho združenia „Ľudia proti rasizmu“. Študentov ocenili za ich prácu 
1. miestom a exkurziou do koncentračného tábora v Osvienčime.   Študenti 5. ročníkov sa 
zúčastnili exkurzie na Ministerstve zahraničných vecí SR a navštívili aj Národnú radu SR. 

LVVK sa  v tomto  školskom roku  konal  v dňoch  21.1.  až  26.1.  2008  v Krpáčove. 
Zúčastnili sa ho študenti prvých ročníkov v počet 61 s náhradníkmi.

V športových súťažiach dosiahli naši študenti nasledovné úspechy: Daniela Kubalová- 
4.B – juniorská reprezentantka SR v plávaní. Kubalová sa umiestnila sa na 1., 2. 3. mieste  na 
majstrovstvách Slovenska (100K,Z,50K,Z) a získala finálové umiestnenia na medzinárodných 
multi-stretnutiach Európskych krajín. Viktória Syčová-Milá z 3. B je juniorská reprezentantka 
vo volejbale, Kristína Orsághová z 2. B sa zúčastnila juniorských majstrovstiev Európy 
v plávaní , kde sa umiestnila na 10. mieste. Adam Manca bol ocenený ako majster Slovenska 
vo floorballe do 20. rokov.

V kolektívnych športoch sa naši študenti zúčastnili nasledovných súťaží: okresné kolo 
vo futbale – EL vypadlo v základnom kole, krajské kolo vo floorbale – Canadien cup- 4. 
miesto,  okresné  kolo  v  stolnom tenise  –  4.  miesto-  Jendek,  Kozák,  Halgaš,  Frankovský, 
okresné kolo v stolnom tenise – 3. miesto- Syčová, Finková, Ingeliová, Boteková, okresné 
kolo basketbal chlapci  – 4. miesto, krajské majstrovstvá vo volejbale dievčat  – 3. miesto, 
majstrovstvá kraja vo floorbale- 4. miesto.

 Cez  Nadáciu  Otvorenej  spoločnosti  sa  konal  konkurz  o štipendijný  pobyt.  Do 
konkurzu sa zapojilo 15 študentov, medzi najlepších sa dostali 2 študenti našej školy, ktorí 
získali jednoročný štipendijný pobyt v zahraničí: Sami Saidam a KristínaČimová.

Zúčastnili  sme  sa  sútaže  v písaní  esejí  v anglickom  jazyku  (organizátor  Nadácia 
Otvorenej spoločnosti). Ocenenie úspešného riešiteľa získal Ivan Dzurek. 

Vo  februári  sme  sa  zúčastnili  súťaže  v prejave  na  danú  tému v anglickom jazyku 
(Speaking competition – organizátorom bolo Súkromné gymnázium v Žiline). Do finálového 
kola postúpila Kristína Čimová z 2. B.

V Olympiáde v anglickom jazyku sa v okresnom a krajskom kole umiestnil  Zuzana 
Botiková z 5. A. triedy na 1. mieste a v celoslovenskom kole na 2. mieste. 

Aj  v tomto  školskom roku  sa  uskutočnil  študijno-poznávací  zájazd  –  tentokrát  do 
Škótska  v dňoch  14.  –  22.  júna  2008 pod vedením pani  prof.  Brunovskej.  Študenti  mali 
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možnosť prakticky si overiť svoje jazykové zručnosti v rodinách alebo priamo v jazykových 
kurzoch a zároveň poznávať krásy tejto časti Veľkej Británie.

V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu spolupráce s utečeneckým táborom 
v Gabčíkove,  pre  ktorých  sme  zorganizovali  zbierku  šatstva  a finančnú  zbierku.  Za  tento 
projekt prevzala  zodpovednosť prof. Ivana Sabanošová. 

V rámci plánu činnosti predmetovej komisie fyzika, informatika sa uskutočnili rôzne 
 súťaže a exkurzie. Študenti našej školy sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Fyzikálny náboj 
na FMFI v dvoch kategóriách – starší (Michal Krajčovič, Michal Zajaček, Ivan Hapčo, Adam 
Váš,  Martin  Pleško)  a mladší  študenti  (Lucia  Gharwalová,  Lenka  Stračárová,  Ľubica 
Suchalová, Monika Sedmáková, Libor Laštúvka). Starší študenti sa umiestnili na 19. mieste, 
mladší študenti sa umiestnili na 41. mieste z celkových 52 miest.  Študent Michal Zajaček sa 
zúčastnil krajského kola astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach, kde sa umiestnil na 1. 
mieste.  V celoslovenskom  kole  sa  stal  úspešným  riešiteľom  a umiestnil  sa  na  3.  mieste. 
Michal  Zajaček  získal  1.  miesto  v riešení  astronomického  korešpondenčného  seminára. 
Michal Zajaček sa tiež zúčastnil celoslovenského kola astronomickej olympiády vo Vysokých 
Tatrách, kde sa umiestnil na 4. mieste. Vybratí študenti   štvrtého a piateho ročníka boli na 
exkurzii vo hvezdárni v Brne.

V školskom roku 2007/2208 sa dva študentské tímy zapojili do celoslovenskej súťaže 
v  debatovaní  (  Natália  Mičovská,  Jarmila  Koubeková,  Katarína  Krivošíková,  Petra 
Vachunová,  Lýdia  Matiašková,  Marianna  Trníková).  Petra  Vachunová  sa  stala  najlepšou 
rečníčkou v anglickej debatnej lige. 

Aj v minulom školskom roku sa na škole vyučoval nepovinný predmet Onkologická 
výchova. Pod záštitou onkologickej výchovy je na škole pre študentov 3. ročníkov nepovinný 
predmet Prevencia drogovej závislosti u stredoškolskej mládeže. Vybrali sme ho v súvislosti 
s bezprostrednou spätosťou závislostí s rakovinovými ochoreniami. Hlavné zameranie je však 
na fajčenie a alkoholizmus ako závislosti, ktoré môžu vyústiť do rakovinového ochorenia.

V septembri 2006 sa študenti zúčastnili verejnej zbierky „Na kolesách proti rakovine“
V októbri  sme  sa  zamerali  na  boj  proti  fajčeniu  a pasívnemu  fajčeniu,  študenti 

pripravili  pútavé  nástenky  a žiaci  robili  osvetu  rozdávaním  letákov  s touto  tematikou  – 
desatoro v boji proti fajčeniu.

Počas  Ekotopfilmu  v dňoch  22.  11.  –  26.  11.  2008  pracovali  naši  študenti  ako 
spoluorganizátori,  hostesky  a tlmočníci.  Zúčastnili  sa  aj  tlačovej  besedy  v rámci  tohto 
podujatia.

V novembri sa študenti zapojili do zbierky pre nadáciu „Slniečko“.
V decembri 2008 sa pod vedením Ing. Jána Juráša konal Mikulášský koncert a popri 

tom aj onkologická zbierka, do ktorej sú naši študenti každý rok zapojení. Okrem toho sa títo 
študenti  veľmi ochotne a s vďačnosťou zapájajú do rôznych iných charitatívnych akcií,  čo 
svedčí o ich empatii a hlbokom sociálnom cítení.

V decembri sa študenti tretích a štvrtých ročníkov zapojili do zbierky „Združenia lepší 
svet  pre  znevýhodnených“.  Výnos  zo  zbierky  putoval  deťom  s mentálnym  postihnutím  , 
deťom sluchovo a  zrakovo postihnutých.

Študent  Michal  Zajaček  zo  4.  A triedy  sa  zúčastnil  súťaže  „Mladý  onkológ“ 
s prednáškou o spôsoboch liečby rakoviny.

Tradične  aj  tento  rok  sa  študenti  lýcea  zapojili  do  celoslovenskej  zbierky  „Dňa 
narcisov,  ktorá  sa  konala  11.  4.  2008.  Študenti  sa  do  tejto  zbierky  veľmi  radi  a ochotne 
zapájajú, o čom svedčí aj vyzbieraná suma 52 561,- Sk. 

3.  apríla  2008  sa  pod  vedením  Mgr.  Jany  Alexyovej  uskutočnil  už  9.  ročník 
onkologického semináru, ktorý je pravidelne vyvrcholením činnosti  Onkologickej výchovy 
ako vyučovacieho predmetu na škole – tento rok pod názvom: „Chceme zdravo žiť!“ Veľmi 
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nás  teší  veľká  účasť  na  tohtoročnom podujatí  a tiež  skutočnosť,  že  naše  pozvanie  prijala 
a svojou účasťou si nás uctila prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká, CSc.  Mgr. 
Margita Klobušická – z ústavu experimentálnej onkológie SAV. 

V máji  sa  študenti  tretích  ročníkov  zúčastnili  zbierky  „Úsmev  ako  dar“  pre  deti 
v detských domovoch a pestúnskej starostlivosti.

J) Projekty, do ktorých je škola zapojená

Hlavným projektom, ktorého je naša škola aktívne zapojená je Onkologická výchova. 
Už  niekoľko  rokov  v tejto  oblasti  dosahujeme  pozoruhodné  výsledky.  Správa 
o výsledkoch v minulom školskom roku je uvedená v predchádzajúcom bode.

K) Výsledky inšpekčnej činnosti

Komplexná inšpekcia po roku 2000 nebola vykonaná.

L) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Evanjelické  lýceum  sídli  v dvoch  budovách,  v budove  na  Vranovskej  ulici  2  a na 
Palisádach  57.  Na  Palisádach  je  umiestnená  základná  škola  a prvé  ročníky  osemročného 
gymnázia  – po kvintu,  na Vranovskej sú ročníky bilingválneho gymnázia  a vyššie ročníky 
osemročného gymnázia – od sexty. Obidve budovy má škola v prenájme. 
 Budova  na  Vranovskej  je  majetkom  VÚC   Bratislava.  S Domovom  mládeže, 
Vranovská  2,  ktorý  má   budovu  v správe,  má   Evanjelické  lýceum  uzatvorenú   zmluvu 
o nájme na 10 rokov –  do roku  2013. Škola platí nájomné 1,- Sk /rok, ale na  druhej  strane 
je povinná zabezpečovať nielen údržbu ale aj akékoľvek  opravy.

  Budova  na  Palisádach  je  majetkom  Cirkevného  zboru  ECAV  v Bratislave. 
Nájomná  zmluva je uzatvorená na 5 rokov – do roku 2009.  Budovu sme mali  od r.  1993 
poskytnutú  bezodplatne,  od roku 2005 je  stanovené nájomné – započítavanie  investovaných 
prostriedkov do rekonštrukcie jedálne.   

Na dobrej úrovni má škola vybavené  počítačové učebne a knižnicu anglického 
jazyka.  Knižnicu vybudovali americkí lektori. Väčšina  titulov kníh, novín a časopisov bola 
darovaná lektormi pôsobiacimi na škole a nadobudnutá z darov  od  sponzorov   z USA. 

Budova na  Palisádach  nie  je  vybavená telocvičňou.  Žiaci  chodia  do bývalej  Školy 
úžitkového výtvarníctva, Palisády 51, ktorej vlastníkom je  Cirkevný zbor ECAV v Bratislave. 
Telocvičňu nám v potrebnom rozsahu prenajímal bez nároku na úhradu.

M) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

Prikladáme  Výkaz  k správe  o hospodárení  za  rok  2007  za  Evanjelické  lýceum 
a Evanjelickú základnú školu. Výkazy sú samostatnou prílohou tejto správy.
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N) Cieľ určený v koncepčnom zámere a jeho plnenie

Škola  svojou  úrovňou  patrí  medzi  školy,  ktoré  nemajú  problémy  so  záujmom 
o štúdium  v nej  a z toho  sa  dá  usúdiť,  že  svojou  úrovňou  spĺňa  požiadavky  rodičov. 
Napriek  problémom  s klesajúcou  úrovňou  vedomostí  žiakov  zo  základných  škôl, 
Evanjelické lýceum aj z dôvodov, že je oň neustály záujem, má možnosť výberu a tým si 
svoju úroveň neustále zlepšuje. 

V koncepčnom zámere školy bolo cieľom naďalej zvyšovať vedomostnú úroveň a aj 
duchovnú stránku života  študentov,  reprezentovať  školu  na  rôznych akciách  a aktivity 
školy  rozvíjať  nielen  na  pôde  školy  ale  aj  v rámci  Slovenskej  republiky  a zahraničia; 
zvyšovať  aj  materiálnu  a technickú  úroveň  školy.  V školskom  roku  2007/2008  škola 
v týchto oblastiach dosiahla mimoriadne úspechy a zámer a cieľ boli splnené.

O) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Škola dosahuje dobré vzdelávacie výsledky o čom svedčí aj stály záujem hlavne do 
bilingválnej sekcie. Zásluhu na tom má aj skutočnosť, že na škole pôsobia severoamerickí 
lektori v dobrej symbióze so slovenskými učiteľmi. Dôkazom dobrej úrovne je aj to, že všetci 
študenti získali štátnicu z anglického jazyka. 

Medzi  nedostatky  patrí  priestorové  vybavenie  hlavne  v budove  na  Palisádach,  kde 
chýba  telocvičňa.  Na  Vranovskej  ulici  nám  chýbajú  väčšie  priestory,  aby  sme  mohli 
vybudovať ďalšie špeciálne učebne a priestor pre záujmové krúžky študentov. 

P) Výsledky úspešnosti školy – štúdium na vysokých školách, trh práce

Absolventi  našej  školy  úspešne  pokračujú  v štúdiu  na  vysokých  školách  u nás  aj 
v zahraničí. 

V školskom roku 2007/2008 maturovalo v bilingválnej sekcii 66 študentov a z nich 12 
študentov študuje v zahraničí.  Až na troch všetci  pokračujú v štúdiu na rôznych vysokých 
školách. 

Aj študenti, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole, nachádzajú dobré uplatnenie 
na trhu práce práve vďaka dobrej znalosti a štátnici z anglického jazyka.

Mgr. Ivan   P i l e k , v. r.  
riaditeľ školy
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